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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

ATA DE REABERTURA 
PREGÃO Nº 014/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL 

PROCESSO Nº 00687.11.07.611.2017 
 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no Auditório da Coordenação de Materiais e Patrimônio – CMP 
da Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Camaçari, situado na Rua Francisco Drummond, s/n, Centro, Camaçari, Bahia, foi realizada sob a 
condução da Pregoeira, Monique de Jesus Fonseca e equipe de Apoio que abaixo assinam designados pelo Decreto 6.828/2018, a reabertura da sessão 
para dar prosseguimento aos procedimentos licitatórios concernentes à licitação na Modalidade Pregão n.º 014/2018, na forma Presencial, cujo objeto é 
aquisição, troca, alinhamento e balanceamento de pneus, para atender as necessidades da Coordenação de Transporte da Secretaria de Saúde do 
Município de Camaçari-BA. A Pregoeira abriu a sessão informando o resumo da Ata de Reunião realizada no dia 20/02/2018. 
 
....................................................................................INÍCIO DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 20/02/2018........................................................................ 
 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira sua equipe de apoio, com base no relatório de análise expedido em 16/02/2018, pela Secretaria de Saúde - SESAU, 
informam o resultado da análise das propostas e cerificados apresentados pelas empresas abaixo: 
 
A licitante MUNDIAL PNEUS ITABERÁ – EIRELI – EPP não apresentou os certificados do INMETRO, exigidos na apresentação das propostas de preços. Do 
exposto a Pregoeira em 02/02/2018, facultou o prazo de 02 (dois) dias úteis, como medida saneadora, conforme disposto no Art. 27, parágrafos §6º Lei 
Municipal n.º 803/2007, para que fossem apresentados os Certificados do INMETRO dos produtos ofertados, decorrido prazo a licitante não atendeu a 
diligência, estando, portanto, desclassificada. 
A proposta de preços da licitante COMERCIAL DE PNEUS SÃO TOMAZ LTDA EPP, está classificada, por atender as exigências do edital. 
 
A licitante AGEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME apresentou proposta de preços e certificados, porém não foi informado quais modelos foram 
ofertados. Ressalta – se que os certificados para os itens 07, 09 e 11 fornecidos pelo Instituto Falcão Bauer da Qualidade foram apresentados incompletos, 
invalidando os mesmos, conforme informação descrita no rodapé dos Certificados n.º 03411-22. 03411-24 e 03411-11/2016. A Pregoeira aplicou o disposto 
no Art. 27, §5º da Lei Municipal n.º 803/2007, entretanto, não foi possível esclarecer quais modelos a licitante ofertou em virtude dos certificados para os itens 
05, 06, 08, 10, apresentarem grande diversidade de modelos, não sendo possível assim, complementar a instrução do processo, por este motivo a proposta 
de preços da referida licitante está desclassificada. 
 

Do exposto, convocamos a licitante COMERCIAL DE PNEUS SÃO TOMAZ LTDA EPP para realização da negociação direta conforme disposto no art. 4º 
inciso XVI e  XVII, da Lei Federal 10.520/2002. Desde já, informamos a todos participantes que reabertura da sessão está marcada para o dia 23/02/2018 ás 
09h00min.  
 

Os envelopes n.º 02 que não foram abertos ficarão sob a guarda da Comissão até a sessão de reabertura. Esta Ata será disponibilizada no Portal de 
Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se deu o aviso - campo <ANEXOS>. Dessa forma, a 
Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

.....................................................................................FINAL DO RESUMO DA SESSÃO DO DIA 20/02/2018............................................................................... 
 
Dando seguimento à sessão a Pregoeira, informou que compareceu a sessão o representante legal da licitante COMERCIAL DE PNEUS SÃO TOMAZ 
LTDA EPP (CAMILA SANTANA PEREIRA), AGEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (ROBSON JOSÉ LIMA DIAS) conforme assinatura abaixo. 
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LOTE 01  
 
A licitante COMERCIAL DE PNEUS SÃO TOMAZ LTDA EPP ofertou o menor preço unitário de R$ 118.304,00 (cento e dezoito mil trezentos e quatro 
reais), dentro do estimado pela administração. A Pregoeira realizou negociação direta com o representante legal e pelo mesmo foi dito que não poderia 
reduzir seu valor inicialmente ofertado. Assim por estar dentro do estimado foi aceito pela Pregoeira que declarou a mesma a arrematadora do lote. A 
Pregoeira e sua equipe de apoio procederam com análise e conferência das autenticidades dos documentos emitidos via internet. Após análise da 
documentação, a Pregoeira verificou que a licitante não apresentou a Declaração de Pleno Conhecimento do Objeto em atendimento ao Anexo X. A 
Pregoeira e equipe de apoio decidiram aplicar o disposto no Art. 27, parágrafos §6º Lei Municipal n.º 803/2007, como medida saneadora concede o prazo de 
02 (dois) dias úteis para que seja apresentada a declaração em atendimento ao Anexo X, do Edital. Dessa forma a Pregoeira, suspendeu a sessão. 
 
Face ao exposto, a seguir o resumo da licitação: 
 

LOTE VENCEDORES PREÇO GLOBAL (R$) SITUAÇÃO  

01 COMERCIAL DE PNEUS SÃO TOMAZ LTDA EPP 118.304,00 SUSPENSO 
 
Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se deu o aviso - 
campo <ANEXOS>.  
 
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos. Em seguida lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
 

COMISSÃO CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COMPEL 

Ana Paula Souza Silva 
Presidente/Apoio 

Monique de Jesus Fonseca 
Pregoeira 

Vagner Júlio da Cunha 
Apoio 

Vanuzia da Silva Guedes 
Apoio 

Priscila Lins dos Santos 
Apoio 

 
Licitante presente: Licitantes presentes: 
 

EMPRESA REPRESENTANTE TELEFONE ASSINATURA 

COMERCIAL DE PNEUS SÃO TOMAZ LTDA EPP CAMILA SANTANA PEREIRA (71)3621-2142  

AGEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME ROBSON JOSÉ LIMA DIAS (71) 3412-4830  
 
 


